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INTERNACIA MUTDALISMO

Kiu ne aŭdis, en lastaj tempoj, tiun vor
ton, nomon de promesata ĉiosanigilo : 
mutualismo! Paroladoj, festoj, kunvenoj, 
kongresoj, cio estas por mutualismo; hie
raŭ en Parizo, hodiau en W ien, morgaŭ en 
London. Oni vidas subite interesigi je la 
mutualeco personojn, kiujn neniam oni 
estus kredinta tiel mutualeraaj. La plej fei’
mitaj kastoj, la 
la estraroj aŭtol

plej aristokrataj klasoj, ĝis 
kretaj neatendite mutualis-
havas nenion pli karan ol 
popolaro ĝis nun malsa

tata, vivadon mutualan.
Sed estas facile, por senpartia obser

vanto, taksi la dozon de sincereco kiun ĉiu 
alportas en tiu monda movado. La mutua
lismo kaj la mil krealoj tiel originalaj kaj 
fruktodonaj, kiujn gi kreis, estas nenio 
alia ol la praktika formo en kiu sin materia
ligas la ĉiam kreskantaj ideoj de kolektivis
mo. Mutualismo asekura : kolektivismo de 
la riskoj; mutualismo renta : kolektivismo 
de la kapitalo; ĉiuj penoj de la mutualistoj 
havas kiel rezulton nur ĉiam pli grandan 
kolektivigon de la homaj bilancoj kaj kon
sekvence kreskantan solidarecon inter la

al la riskoj kiuj ĝin minacas, kaj la pose
d an ta ro  kiu konfuze sentas en tiu novajo 
la. misteran ilon kiu disŝraŭbas sian tro
non. Kaj el tiu ĉiu universala impreso venas 
la universala intereso kiun ĉiu, diverse, 
alportas al la moderna mutualismo.

Kompreneble, ĉiu politika partio tiras al 
si la aferon por sin indigi per la profitoj, 
kiuj rezultos el ĝ i ; kaj nenio estas pli ko
mika ol Ia jaluza fervoro de tiuj hundoj 
kiuj, kiel en la hinda fabelo, batalas poi
son kiu savos la dronanto... dum la dronanto 
tre sin savas mem. Efektive por la filozofo, 
estas nur du partioj, la regantoj kaj la 
maso, la statistoj kajla individualistoj. La 
mutualismo estas esence — kvankam tio 
sajnas kontraŭdira — individua^ movo. La 
homoj, seniluziigitaj per tro longa esperi
mentoj komprenas ke la ŝtato-aio nenion 
povas pli ol ili, kaj anstataŭ ĝin daŭre 
pregi, ili penas konsentiĝi senpere inter si 
por realigi pli bonan staton de l'aferoj.

Vane penus la stata partio por enuigi la
.....Vane ĝi penas sangi la liberan
movon por fari el gi legan regulon; kiel 
ajn laŭdindaj estus la  kreaĵoj, kiujn ĝi nas
kas en tiu celo : deviga asekurado, labo
ristaj pensionoj, ke, ĝ i ne malpermesos ke 
la liberkonsentata mutualismo iom post 
iom enprenos tutan la homaron kaj sangos 
la figuron de l’aferoj.

sioj, kompensi riskojn, ke ? el kie ĝi prenos 
la monon? el impostoj, kompreneble. La 
franca stato pagas 4 1/2 procente al la socie
toj, kiuj liveras tutan sian monon al (astata 
kaso. Kaj plie, en kelkaj okazoj, ĝi konfe
sas ricevon de la duoblo de la reale pagata 
sumo, tio estas ke, fakte, ĝi liveras 9 0/0 
rento ! Certe, industriaj entreprenoj povas 
doni tion, kaj multe pli. Sed la stato estas 
ja stranga industrio : ĝi konsistas malpu
rigi paperon. pafi pulvoron kaj dronigi mi- 
lionkostajn sinojn. Ne tiel oni povas doni
9 0/0 al akciuloj. Necese estas do «iutage 
pligrandigi la impostojn, kaj sekve la nom
eron de impostistoj, la {/eneralajn elspe
zojn, kiui largas senprofite la aferon.

Male, la  libera mutualismo reduktigas 
kiel eble plej multe tiujn elspezojn. Franca 
monde konata societo Les Pr6voyants de 
VAvenir havas hodiaŭ 513,923 anojn kaj 
58 milionojn 115,345 fkojn kapitalo. La 
enspezo de lasta januaro atingis 2 milionoj 
138,064 fkoj. Nu, la elspezoj de admi
nistrado kaj regado ne superis, dum 1905,
125.000 fkoj, tio estas apenaŭ 2 pro

'boj, gi utilas por industriaj kaj publik
interesaj entreprenoj (elektreco, lumgaso, 
konstruo de publikaj vendejoj, buĉejoj, 
fervojoj aŭ tratnĉaroj, ke). Ankaŭ ĝi iras 
kai ĉiam pli iros al terkulturaj sindikatoj, 
koloniaj entreprenoj kiel : La Colonisation 
Francaise, kiuj pruntedonas al laboremaj 
brakoj la necesan kapitalon. Tio ne estas 
simpla promenado de moneroj, sed vera 
transformado de la kapitalo : Ia mono vere 
utilas ion, anstataŭ daŭri senprofitan ron
diron inter la publiko kaj la stato.

Plie, la mutualistaj organizaĵoj, tute 
ekster la politiko, nacia kiel internacia, ne 
estas minacataj per la sangoj de tiuj las
taj. Venu Cezaro en Respubliko, iu lando 
militakiru aliun, ne nur la mutualista ko
lektiveco nenion elspezos por tion kontrau
aa , sed la nova estro nenian pretekston 
havos por ĝin ataki : forta je sia nombro, 
ĝi povos eo venke respondi se li tion ekpro
vus. Oni vidis antaŭ nelonge kian rezista
don nesupereblan oponis la libera mutua
lismo franca al la penoj de granda ministro 
kiu volis ĝin reduktigi unuforme al siaj 
ideoj. Kaj tiu forto ĉiam pli kaj pli grandi
gas. Sociala reformo eo, ne povus malsati 
la rajtojn de organizajo kiu enhavus la pli 
multon de la homoj sen kiu ĝi ne povus 
farigi. Baldaŭ eĉ oni povas antaŭvidi la 
tempon kiam, la mutualismo akirinte kaj 
kolektiviginte sufican parton de la monda 
kapitalo, ĝi estos kapabla dikti mem leĝojn 
al la cetera parto, doni al ĝi kian signifon 
gi volus, kaj regi mem la naciajn kiel la 
internacian politikojn, kiuj hodiaŭ nur 
estas rezultoj de la kapitala forto.

Alia supereco — morala — rekomendas 
la liberan mutualismon al la atento de l’ob- 
servanto. La progresoj de l'homaro mezu
rigas je la forto de 1'instinkto socia, de la 
sindonemo de Teroj al la komuna intereso. 
Kaj la mutualismo, pli ol io ajn, incitas 
tiun instinkton. La fundisto, servisto de ne
reala mastro, ĝin servas sufice por gajni 
sian salajron kaj scias ke oni malmute sa
tas en administracioj la troecon da fervoro. 
Male, la mutualisto servante la societon, 
tre bone sentas ke li sin mem servas, ke la 
esperata profito estas proporcia je la els
pezataj penoj, kaj ke neniel li povas atingi 
sian bonon ekster la bono de ĉiuj. Tiel 
kreskas ege en li la solidaraj instinktoj sur 
kiuj la optimismoj esperas fondi pli bonan 
staton cle la homaro kaj sen kiuj nenia 
socia vivo estas ebla.

Tamen multaj danĝeroj minacas la mu
tualismon liberan. Precize ĉar ĝi estas 
libera, gi povas senĝene sin mortigi mem. 
En la komencoj, la egoismo de la anoj 
povas inciti dinje dividado de kapitalo, kiu 
apartenas ne nur al ili, sed al la estontaj 
membroj; ĉar tiuj ĉi ne estas tie por pro
testi, oni preterpasas iliajn rajtojn. Ekzem
plo, instrua, estas Ia jena :

La fondonto la La Rente Mutuelle de 
Bruxelles, S-ro T’Scharner, kredis esti 
preninta ĉiujn antaŭgardojn necesajn kon
frati tio per zorge redaktitaj artikoloj de la 
regularo. La 19 aŭg. 1899, ae 2 ĝis 3 horoj, 
oni decidis la transformigon de tiuj arti
koloj, kaj de 3 gis 4, oni konkludis Ia lik
vidadon kaj la dividadon, laŭ la nova regu
laro adoptita inter 2 kaj 3.

'Ce la Sou Quotidien estis en 1900, unu 
miliono kaj duono en kaso. Oni voĉdonis la 
forskribon de la artikolo kiu ordonis la 
transdonon, en okazo de likvido, de la 
mono al simila societo. Poste oni nomis 
unu likvidiston. Tiu ĉi ne jam finis la labo
ron, sed elspezis pli ol miliono! Certe ne 
tion deziris la eks-anoj, kaj guste ili estas 
punataj por sia egoismo, sea la ekzemplo 

------  rekomencon de la samo
n la samaj kondiĉoj. 
Ne nur tiu danĝei....... .. . .. ... „jro minacas la mutua

lan kapitalon : ĝis la nombro de la anoj 
estos sufica proporcie, ĉirkaŭaj avidoj kaj 
malamoj sin ligas kontraŭ ĝi. La aseku
raj societoj, kiujn ĝi venke konkuren

ci Mi ne kalkulas en tlo Ci la monata soldo, 
llberko ̂ sentata otero de la Societanoj por 
propagando, festoj', ktp. Car tio estas tute 
ekster la afero.

cas (I); la financaj kapitalistoj, kiuj ĵaluzas 
tiun' novan povon Kreskantan; la ŝtatOy 
fine, tiu ĉiam malsata monpetanto, kiu per 
simpla estra faro, povas senposedigi la 
anoniman amason; ĉio tio ĉi favoras la re- 
troagan movon kiu, sub iu ajn preteksto 
sufokos la junan societon kaj repersonigos 
la kapitalon pene kolektivigita^ Dramoj, 
ne jara neforgesitaj, memorigas la malfeli- 
ĉan finon de la mutualistoj societoj en 
Belgujo, kaj en Aŭstrujo ; ĉiu scias kiajn 
batalojn suferis, ne ĉiam venke la Chatelus’ 
aj societoj francaj kaj italaj. Kaj se nun 
similaj societoj florigas sur la tuta tero, 
kunigante milionojn ua anoj kaj miliardojn 
da frankoj, tio ne estas sen funebroj anko
raŭ fretaj, nek sen tiraoj baldaŭ justiĝ- 
ontaj.

Se ni rezumas la ĝis nun prezentitan 
argumentadon, ni vidas, unue ke nur liber- 
imciata mutualismo rajtas tiun nomon 
preni, kaj, ke ĝi estas la vera flosilo de la 
demando socia; due, ke multaj danĝeroj 
ĝin minacas interne kaj ekstere, gis gi 
atingos sufiĉan forton, kaj disvastecon.

Kontraŭ la unua el tiuj danĝeroj, la plej 
bona defendilo estas, ke multego el la par
toprenantoj estus popolanoj. La popolano, 
pli ol iu ajn, sentas la necesecon de l’unu- 
lĝo. Nenia promesata tuja profito kompen
sos por li la moralan malprofiton kiun ĝi 
havos je malapero de la kolektiva kapitalo, 
konstruata per giaj penoj, kaj kiu sirmas 
lin kontraŭ la riskoj kaj la mizero. En ĉiu 
okazo, kiam oni proponis la dividadon de 
mutualista kapitalo, Ia popola parto de la 
membraro energie protestis. La mutualis
mo estas esence popola afero ; ĝ i tre facile 
akceptas en siaj rangoj iun ajn nemiel de
mandante lin, sed ĝia vera apogo, ĝia vera 
forto, estas la popolo.

Sekve necese estas ke la oferoj petataj 
de la mutualano estos malgrandaj kaj facile 
konsenteblaj. La pli-multo el tiuj Societoj 
petas de I rko ĝis 5 monate. Infanaj mu
tu a la j  postulas 5 c/mojn semajne. Ni kre
das, kun ia plej spertaj en tiuj temoj, ke la 
membro devus povi gradigi sian partopre
non laŭ siaj rimedoj nunaj kaj ĝin redukti 
aŭ vastigi laŭ la ŝanĝoj de sia situacio. 
Nur oni prenos similojn por ke la speku
lacio estos neebla, kaj tio nenian malfaci
lon prezentas.

La alia dangero estas tiu, kiun prezentas 
la avidoj de la kapitalista stato kontraŭ 
la juna mutualaj^. Oni ne trovis ĝis nun 
rimedon je tio, jste. tremas, kiam
>ensas ke sufiĉus lego, eĉ en la plej libera

riaToglid 1UJD
-___ iojn en li

lapublik(y financoj.

idajn kons-
. . . .  co kaj faligi

iliajn milionojn en la Danajdan barelon de

lando, por ruinigi tiujn mirindajn ki 
truaĵojn de la solidara pacienco kaj fi

Kontraŭ tio estas rimedo energia, kiun 
ĉiu havas sur la lipoj : internaciigo de la 
mutualismo. Ni alvenis en tempon, kie la 
franca laboristo, kiel la germana kaj la 
angla, sentas sian superliman solidarecon. 
Jam de longe la kapitalo estas internacia, 
se la mutualismo volas venki, ĝi devas an
kaŭ farigi tia. Internacia, ĝi estus netuŝe- 
bla. Por ĝin ataki, necese estus internacia 
konsento de la povoj, kaj neniam ili povos 
interkonsentigi pri tia afero. Interne de la 
domo, oni povas, kun malmulte da bruo, 
fari polican krimon; estas neeble ke oni 
publike kuraĝu ĝin prepari antaŭ la publi
ka monda opinio. Oni scias kian teruron 
faras al la estraroj la doktrinoj anarhistaj, 
tamen, neniam la Povoj Eŭropaj povis in
terkonsentigi publike la eksterleĝigon de 
la anarkistoj, kvankam ĉiu ĝin en koro 
deziris. Tio estas ĉar ofte oni faras sola 
aferojn, kiujn oni ruĝiĝos konfesante al 
aliajn.

La savo de la mutualismo, la certigo de 
ĝia estonta progresado estas sekve en ĝia 
internaciigo. Antaŭ longe, tio estus estinta 
tre granda malfacilajo. Nun, kun helpo de 
Esperanto, la afero estas glata. Kelkaj mu
tualistoj sin kunigis en komitato, kiu ella
boris projekton de Intemacia Mutualista 
Societo. La afero estas preta, kaj propo
nota en kunveno kiu okazos en Genevo, je

mamona momento ae sia evoluado, donas 
120 fkojn-rento por 20-jara pago de 12 fkoj 
La Compagnie generale d'Assurances sur la 

postulas meze 50 fk, por la samo.

1’okazo de la II* Esperantista kongreso, 
kvankam tute ekster tiu kongreso. Tamen, 
restas kelkaj malfaciloj solvotaj, precipe 
pri laleĝoj al tiu temo rilataj, tre diversaj 
en la diversaj landoj. En celo faciligi la 
disputadon de la definitiva regularo, ni tre 
petas diverslandajn mutualistojn kaj juris
tojn, kunigi sin al ni, por helpi nin per siaj 
konsiloj kaj lumoj.

Tiel estos eble ke, de la septembra kun
veno, eliros nova mutualaĵo kiu per pacaj 
kaj bonfarantaj procedoj, kondukos en la 
homaro iom pli da bonstato, dolĉigos la 
interklasajn rilatojn, kaj helpos al la cesigo 
de la sociaj maljustoj.

Paul Berthelot.

DIVERSAJOJ

Ankoraŭ unu Mlrindaĵo

La bonega revuo La Pai* par le Droit (La 
Paco per la Rajto) konigas el ni jenon: 
S-ro doktoro Molenaar el Muncheno nun pro
ponas novan tutmondan lingvon, al kiu li 
donis lo nomon de Panroman. Jen specimena 
ekzemplo de ĝi : 

a Kar sentori Exist ia plus ke zeni diferent 
soluzioni de problem de kreer un ling inter- 
nazionai o universal; ma io kred, ke nul de 
quest soluzioni es si simpl ke mon. Volapuk 
es mori, perke esa trop nrtifizial. Esperanto 
non prospero, perke non es homogen e prend 
son vokabll de lingl totalment diferent. Un 
text esperantist no es Itomprehensibl, si on 
hab non studiet quest ling, dun Panroman es 
komprendet a prim vist per tui homi, ki s 
un ling roman. Son grand utilitat e 
evident. o 

Tio signifas :

o Kara sinjoro! Ekzistas jam pli ol cent 
malsamaj solvoj de i’ problemo krei lingvon 
internacian aŭ universalan , sed mi kredas, 
ke neniu el tiuj Ci solvoj estas tiei simpla 
kiel mia. Volapuk mortis, ĉar ĝi estis tro 
artefarita, Esperanto ne prosperos, ĉar ĝi ne 
estas homogena kaj prenas siajn vortojn el 
lingvoj tute malsamaj. Esperanta teksto ne 
estas komprenebla, se oni ne lernis tiun Ci 
lingvon, dum Panroman estas komprenata Ce 
unua vido de Ciuj homoj, kiuj konas unu 
lingvon romanan. 'Gia granda utileco estas do 
evidenta »

Esperanta teksto ne estas komprenebla, se 
otli ne lernis lian Ci lingvon I Evidente I 'Ou 
niaj amikoj Bulgaroj, Rusoj, Germanoj, k.t.p. 
komprenas Panroman sen lerni ĝin? 'Ou, mi, 
Romanulo, povos skribi Panroman sen lerni 
ĝin ? Sed klon faras Panroman de Ia neŭtra- 
leco ? Jam iuj riproCas esperanton ke ĝi 
estas tro romana !

SĜHEL.

E S PERA N T IS T A  CENTRA O F IC E JO
51, Rue de Clichjr, Paris

Paris, la .Van de fabruaro 1906.

Sinjoro ĉefredaktoro,

'Car kelkaj gazetoj jus publikigis artiko
lojn, kiuj enhavas erarajn opiniojn pri la rolo 
de la « Esperantista Centra Oficejo » la 
fondintoj de tiu Oficejo donis al mi la or
donon peti de vi, ki vi bonvolu komuniki al 
via legantaro, la jenajn klarigojn. Tiuj kla
rigoj memorigas kaj precizigas la punktojn 
de la Cirkuleroj Unua kaj Tria : kiuj rila
tas al tiu_ Oficejo, kaj ili malaperigos, ni 
esperas, ĉiujn malkomprenigojn.

I

La Kongreso de « Boulogne-sur-Mer » 
estis nominta du provizorajn komitatojn, 
la Organizan kaj Ia Lingvan; sed ĝi ne 
estis montrinta kie estus Ta sidejo de tiuj 
komitatoj, kaj kiamaniere ili povus ricevi 
la monajn rimedojn, kiuj estas necesaj por 
ilia funciado. 'Cai- D-ro Zamenhof mem 
insiste deziris, ke la sidejo de la komitatoj 
estu en Parizo, kaj, ĉar estis necese, kiel 
diris I’Esperantiste (1905 n-ro 11-a) : « ke 
la provizora komitato organizu sin mem: 
kaj elektu lokon kie oni povos sendi al ĝ i 
leterojn, kaj sekretarion kiu malfermos tiun; 
leteraron kaj plenumos la donotajn sek
vojn »; kelkaj amikoj de Esperanto kiuj, 
pro tre facile kompreneblaj motivoj, ne de
ziras esti konataj, interkonsente proponis, 
ke ili mem pagus la elspezojn necesajn por 
la organizo kaj funciado de ambaŭ kornita-



E S P E R A N T O

la Franca Societo de Fotografarto, kaj kiu 
enhavas oportunajn cambrojn por kunve
noj ; kaj ili proponis al rai, kiu akceptis, la 
oficon de Sekretario-Agento, delegata por 
labori en tiu loĝejo.

Sekve, la « Centra Oficejo » estas nur 
E JO  kun OFICISTO, fondita kun la  celo : 
« efektivigi unuecon kaj ordon en la labo
roj kaj agoi de ambau komitatoj, sub la 
konstantaj direktado, kontrolado kaj inspi
rado de D-ro Zamenhof » Iau la esprimoj 
de la Cirkulero Unua.

II

'Car la kongreso de « Boulogne » espri
mis la deziron ke, en la estontoj la societoj 
esperantistaj pli ofte interrilatigu unuj kun 
la aliaj, la membroj de la Organiza Komi
tato, post interkonsento kun la fondintoj 
de la o Centra Oficejo » decidis ankaŭ uzi 
ĝin, por plenumi tiun deziron kaj oferi al 
la Esperantistaro, centron de rilatoj kaj 
informoj. Ili pensis, ke la helpo donata de 
la « Centra Oficejo •> al ambaŭ komitatoj, 
esti ankaŭ donota al ĉiuj esperantistoj, kaj 
ke fondita por esti uzata de la komitatoj, 
la « Centra Oficejo'» povus esti samtempe 
utile uzata de ĉiuj samideanoj. La detalan 
programon de tiu projekto montris la Cir
kulero Tria. Konforme al tiu programo, la 
« Centra Oficejo » deziras doni INFOR
MOJN kaj fari SERVOJN kaj nenion plu. 
'Gi volas, ne direkti kaj regi, sed nur 
INFORMI kaj SERVI. 'Gi tute ne pensas 
fondi ligon aŭ centran organizon; ĝi nur 
volas esti L IG ILO , inter la societoj kaj 
inter la izolataj esperantistoj, nur R ILA 
T R O , nur PER ILO , nur INFORMEJO. 
Por ke oni ne erare opiniu, ke la o Centra 
Oficejo » havas superregantan intencon, la 
fondintoj de tiu Olicejo, ne volis sin turni 
senpere al la Esperantistaro, por ĝin infor
mi pri ĝia fondo kaj pri ĝia programo ; ili 
petis de la Organiza Komitato, ke ĝi parolu 
pri tio, je la nomo de la Oficejo, en siaj ofi
cialaj cirkuleroj.

III

'Car la funkciado de la « Centra Oficejo» 
necesigas monon, kaj ĉar la fondintoj ti
mas. ke ili ne povos ciam preni sur sin la 
tutajn elspezojn, ili pensis, por certe daŭ- 
rigi la ekziston de la fondaĵo, starigi, kun 
la helpo de esperantistoj, specialan socie
ton de Amikoj de Esperanto, kiu finance 
subtenos la Oficejon, se oni opinios ke ĝi 
estas utila. Se, kiel ili esperas, la alvoko 
pri tio, de la Cirkulero Tria, donas sufican 
nombron da unuaj aprobantoj, la fondintoj 
de la Olicejo sendos, konsente kun tiuj per
sonoj, cirkuleron por kolekti la aliĝojn al 
tiu societo, kiu estos poste fondata, nur se 
tiuj aliĝoj estas sufice multaj.

Volu ricevi, Sinjoro ĉefredaktoro, mian 
koran saluton.

La Sekretario-Agento de la « Esperantista 
Centra Oficejo »,

Gabriel Chavet.

LA LONDONA • COUNTT COO N C IL  >
le la Grupo Esperantista Pariza.

La legantoj de nia Gazeto scias, ke, 
kiam la Pariza urbestraro venis Londonon, 
S-ro L. Bellan, la simpatia sindiko de 
l’urbestraro, estis akceptita de la Londona 
Esperanta Klubo, kie li parolis pri la uti
leco de nia entrepreno.

Siavice, kiam ĝi ekciis la proksiman 
venon de la membroj de la Londona 
« Countjr Council » al Parizo, la Esperan
tista Pariza Grupo tuj decidis, ke ĝi invitos 
ilin al sia kutima ĉiusemajna kunveno.

La afero estis des pli malfacila, ke neniu 
el la Londonaj konsilistoj sciis Esperanton, 
kaj ke la oficiala programo de I' festoj oka
zontaj estis tiel plenega, ke estis preskaŭ 
neeble trovi eĉ unu horon liberan, kiu taŭ- 
gus por tiu akcepto.

Malgraŭ ĉiuj malhelpaĵoj la afero tamen 
okazis kaj perfekte sukcezis dank’ al la 
kunaj klopodadoj de la agema prezidanto 
de I’ Pariza Grupo, de la Londona Klubo 
kaj de kolonelo Pollen la sindonema pre
zidanto de la Brita Esperanta Asocio.

Pli ol cent parizaj grupanoj kunvenis la 
ĵaŭdon 8-an de februaro, je la sesa ves
pere, en bela salono de la « Grand Ilotel » 
ornamita per fasko da verdaj standardoj 
kaj granda portreto de D-ro Zamenhof.

Atendante la revenon de I' Londonanoj, 
kiuj oficiale veturadis tra la ĉefurbo, oni 
ripetadas la himnon anglan « Al la Rego », 
kiun oni tuj kantos, je T  honoro de l’mvi- 
titoj.

'Cirkaŭ la sepa, S-ro Carlo Bourlet eniras 
alkondukante dekdu konsilistojn, kiuj mal
graŭ forta lacigo pro senfina ceremonia 
promenado afable akceptis la inviton de I’ 
Pariza Grupo.

Kaj tuj la prezidanto ilin jene alparolas : 

Sinjoroj konsilantoj f
Antaŭ ĉio mi volas tre kore kaj respekte 

danki vin, ĉar vi tiel afable akceptis nian 
senceremonian inviton, kiu, tute ekster la 
■oficialaj festoj, sin turnis persone al vi; kiel 
,̂1 amikoj de ĉio, kio povas progresigi la 
noblan ideon pri « l ’entente cordiale « ne 
nur inter Britoj kaj Francoj, sed inter ĉiuj 
homoj sur la tero.

Via ĉeesto ĉe nia kutima kunveno estas 
por nia Pariza Esperantista Grupo granda

honoro, kiun ni longe memoros liaj kiu 
plifirmigos la korajn ligilojn inter Britaj 
kai Francaj Esperantistoj.

Tiu hodiaŭa kunsido estas la plej bona 
pruvo de la utileco eĉ neceseco de ia helpa 
lnternacia lingvo, kiu faciligus la interrila
tojn inter diverslandanoj.

Ci tie mi ja  vidas klerajn homojn apar
tenantajn al altrangaj klasoj de du intera
mikaj civilizitaj grandaj nacioj; kaj ili 
apenaŭ povas sin interkompreni!

Via eminenta prezidanto Sir Edwin 
Cornwall elpensis tre gravan planon de 
interkonsiligo de la diversaj urbestraroj de 
I’ ĉefurboj de I' mondo.

Li mem diris, ke tiamaniere :
« Oni enkondukus novan elementon 

konsistantan el la internacia sentado, kiu 
estus naskita de I’ persona amikeco de 
viroj sin okupantaj pri la sociala bonstato 
de siaj samlandanoj.»

Kaj ke :

« Tiu sentado nin certe kondukus al 
permanenta paco inter la civilizitaj nacioj».

Ciuj prudentaj homoj aplaŭdas tiujn no
blajn parolojn kaj tutkore deziras la efekti
vigon de tiu homama entrepreno. Sed vi 
sperte scias kiel ne facila estas la dis
volvigo de tia dezirinda persona amikeco 
inter viroj, kiuj havas nenian komunan 
lingvon por interkomprenigi. Por vere 
farigi amiko de tiom da diversaj nacianoj, 
ĉiu urbestro de ĉefurbo devus farigi rault- 
lingvisto kaj pasigi longan tempon por 
lerni malfacilajn lingvojn.

Nia mondo estas vera granda Babela 
turo, kie fratoj-homoj sin malkonas, sole 
ĉar ili sin reciproke ne komprenas.

Esperanto alportas al ni fa solvon de tiu 
grava demando. 'Ciu povas ĝin ellerni en 
malmulte da tempo ; kaj dum oni uzas

O nkaj jarojn por malbone scii unu aŭ 
reludajn lingvojn, kelkaj monatoj da 

serioza studado suficas por flue paroli kaj 
skribi nian facilegan idiomon, kies neutra
leco malplezurigas nenian nacian fierecon.

Tiujn kvalitojn de Esperanto ni deziris 
konigi al vi, kiam ni invitis vin por veni 
aŭskulti nin, kaj ni denove esprimas niajn 
sincerajn dankojn, ĉar vi uzis kelkajn el 
viai multekostaj momentoj por konstati la 
neduban realecon de tiuj mirindaj ecoj.

Ni do kurage esperas, ke, konvinkitaj pri 
la ne diskutebla utileco de nia entrepreno, 
imitante la Parizan Urbestraron, kiu ĉi-tie 
donas al ni sian altan patronadon kaj sian 
apogon, vi bonvolos, viavice, helpi la pena
don de la Britaj Esperantistoj, kiuj kune 
kun ni laboradas por la bono de la tuta 
homaro.

Pariza kungrupano S-ro Lecaron tradu
kis anglen tiun paroladon.

S-ro kapitano L. R. Hemphill unu el la 
sekretarioj de la Council unue respondis 
angle, ke Sir Edwin Corn\vall la prezidanto 
de I’ Council ne povis veni mem, car li estas 
ankoraŭ en la Sorbonne, sed ke li komisiis 
lin por kore danki la Grupon Parizan pro 
tiu invito, kiun li tre bedaŭros ne povi 
akcepti.

Poste Lord Elcho, alia sekretario de la 
Council dicis france, ke la Londonaj kon
silistoj estas tre gojaj pro tiu aminda akcepto 
kaj tre dankemaj al la Grupo Pariza, ke ili 
estas treege interesataj de cio, kion ili vidis, 
konstatis kaj aŭdis, kaj li plidiris :

o Mi mem estas unu el tiuj viroj, pri 
kiuj jus parolis via prezidanto, kiuj longe 
studadis lingvojn por ilin malbone scii (la 
ĉeestantaro proteste murmuris ĉar la 
parolanto tre bone parolis franceI; kaj ni 
Britoj trovas la ellernadon de la franca 
lingvo tre malfacila. Via lingvo Esperanto 
povas do fari grandajn servojn. Internacia 
sentado kuŝas verdire ne en paroloj sed en 
la koro; kaj tamen la facileco de I’ inter
parolo estus< bonega pacigilo, kiu taligus 
ne nur por amikaj konversacioj, sed ankaŭ 
por scienco kaj precipe por eksterlanda 
komercado. Ni tre dankas do vin, ĉar vi 
konigis al ni tiun rimarkindan lingvon, kaj 
sendube, kiam ni revenos Londonon — kio 
okazos trpo frue, ĉar bedaŭrinde ni devas 
forlasi Parizon la proksiman Sabaton — ni 
serioze esploros tiun demandon kaj helpos 
vian ŝatinaan agadon».

Trifoja hip, hip, hip Hurrali sekvis tiun 
gravan promeson.

Poste, kun la akompanado de nia kara 
muzikverkisto.de Memi, la Parizaj Espe
rantistaj Kore kantis la anglan nacian him
non a Al la Rego » en Esperanto laŭ la 
bona nova traduko de D-ro Zamenhof.

S-ro Carlo Bourlet tiam prezentis al la 
konsilistoj la ĉefajn ĉeestantajn Parizajn 
Esperantistojn : generalon Sehert, D-ro 
Javal, kapitanon G. Moch, S-ro II. Huet.

En la bufedo apuda oni poste trinkis teon 
kaj ĉampanvinon ; kaj vivegaj toastoj, 
bruegaj aplaŭdoj, kora babilado senĉese 
sonis.

La ĉeestantoj preskaŭ forgesis, ke jam 
venis la tempo por vespermanĝi kaj la oka 
sonoris kiam oni disigis.

Jen grava interesa kaj versajne profitdona 
fakto, des pli grava kaj signifa, ke krom la 
oficialaj vizitoj, la anglaj konsilistoj faris 
nenian alian viziton kaj rifuzis ĉiun alian 
inviton.

Kaj tiun sukceson ni denove suldas al 
tiu agema Pariza Grupo, kiu tiel kreskis, 
agis, laboris sub la fruktodona prezidado 
de nia sindona kunlaboranto Carlo Bourlet.

Parizano.
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Georgo Korman. — Poŝlibro internacia 
por aferistoj, turistoj, k.c. — Parizo, Ha
chette. — Prezo 2 fr.

Tiu ĉi verko estas praktika llo. En la unua 
parto (la pli maldika), la autoro enmetis da
man kalendaron en nova aŭ gregoria kaj 
malnova aŭ julia stilo kaj la Iiston kaj daton 
dol’ festoj moveblaj. — Lia dua parto, pli am-

Eleksa, enhavas grandan nombron da tabeloj 
omparantaj la monerojn, pezojn kai mezurojn 

de I' diferentaj nacioj. — l-a bonegeco de 
I' fontoj el kiuj devenas tiuj fii informoj igas 
ilin tre lidindaj Kvankan fiefe redaktita por 
aferistoj, tiu fil verketo pro sia praktikeco kaj 
Internacieco formas preskaŭ por Cia persono 
tre oportunan gvidlibron

Unu preparolo : l'akvo bolas en la tempe
raturo de 80 gradoj Reaŭmuro kaj no de 100,

AVIZO AL ABONANTOJ

Se oni ne esprimas malan deziron, ni 
komencigas la novajn abonojn de unu el 
la lastaj numeroj. De kelkaj restas al ni 
nur tre malmulte da ekzemplerojn. Ni 
povas ilin liveri je la jenaj prezoj :

N-roj 2, 7, 8 k. 9 ĉiu 0.30 
N-roj 3, 6, IO k. 15 ĉiu 0.20 

La 15 unuaj n-roj, afrankite 2 fr. 50 

N-ron I ni ne vendas aparte de la kolekto 
1905.

kiel ef i skribita.

Tli. Cart. — Esperanta Radikaro. — Pa
rizo, Presa Esperantista Societo. — Preza : 
60 centimoj (vendata por la propagando de 
esperanto inter blinduloj).

Mi citas la antaŭparolon : Tiu radikaro 
konsistas I - el ĉiuj radikoj, (escepte la afik
saj), entenitaj en universala vortaro; 2- cl 
«iiuj radikoj, samaj kaj komunaj, entenitaj en 
la franca, germana kaj angla vortaroj ; 3- cl 
multaj radikoj, kiuj trovigas kune nur en la 
germana, sveda kaj hispana vortaroj.

'Gi estas do la plej plena kiun ni posedas, 
kaj pro tio Ciuj esperantistoj dovas havi ĝin. 
Plue, ĉar la radikoj neestas tradukitaj, gi fa
rigas bonega ilo de ekzercado en kursoj, kle 
la profesoroj povas uzi ĝin por ellernigi la 
signifon de P vortoj.

Kiel ceteraj verkoj de S-ro Cart, ĝi estas 
zorgege verkita.

Rimarketo. — Mi legas en ĝi : o Precipe oni 
forlasis la radikojn plene internaciajn kom-

tTeneblajn por Ciuj. » Kaj tiu fii frazo estas 
omana en la diversaj esperantaj vortaroj. 

Nature, se ia vorto estas plene Internacia, mi 
fiiam komprenas ĝin. Sed kiam mi skribos, 
kio Instruos min ke ĝi estas plene internacia? 
'Cu mi devas por tiolernl Ciujn lingvojn? Tial 
ke ĉiujn internaciaj vortoj estas esperantaj, 
lli devas ricevi la unuan lokon en niajn vor-

Tutmondaj Fajro-kutimoj, kolekto farita 
deH. W. Soulhcombe.— Londono, British 
esperanto association. — Prezo 35 centimoj.

Antaŭ kelkaj semajnoj, Sciemulino rimar
kigis en Esperantojurnaio la grandon intere
son de tutmondaj enketoj kiujn esperanto per
mesas fari. Jen ekzemplo bonega de ili. S-ro 
Southcombe petis kaj ricevis de 34 korespon
dantoj diversnaciaj informojn pri festoj popo
laj kie fajro ludas grandan rolon. Kaj jen ni 
konas nun kio farigas tiamaniere en 28 diver
saj landoj. Tiu ĉi verko, konscience farita, 
estas kvazali vivanta pruvo de utileco de es
peranto.

ONI POVAS AĈETI LA  GAZETON 

E S P E R A M T O  

en ĉ iu j stacidom oj fra nca j k a j sv isa j

P O R  P R O P A G A N D O

Ni havas kelkajn nevenditajn numerojn 
resenditajn de la vendistoj kaj tenejistoj. Tiuj 
ekzempleroj estas ne tre fretaj, iom navigintaj 
au makulataj, sed ankoraŭ tre taŭgaj por pro
pagandaj edoj, kiei senpaga disdono, intenca 
perdo on lenejoj, vagonoj, atendaj salonoj, por 
fa hospitaloj kaj por Cio kion povas eltrovi 
penso de lerta propagandisto. Ni povas ilin 
liveri afrankite Ce domo por la jenaj prezoj :

DDA ELEKTO ONDA ELEKTO

3 milgramoj 
(ĉirkaŭ 150 jurnaloj.)

5 milgramoj 
(ĉirkaŭ 250 Jurnaloj.)

IO milgramoj 
(ĉirkaŭ 500 jurnaloj.)

ELIROS LA UNUAN DE MAJO

SOCIA REVUO
tute redaktata en Esperanto, pri ĉio kio 
rilatas al la progresoj de I’ homara vi
vado kaj organizado.

F ak o j : Filozofio. — Religio. — Juro.
— Mutualismo. — Politiko. — Tradukaĵoj. 

Krom la fako Tradukaĵoj, ĉiuj artikoloj 
estas originalaj.

Unu numero I  franko afrank. 

Gravaj rabatoj po multe.

KOTU UO.MC i

Estos presataj nur la antaŭ menditaj 
numeroj—nenia estos vendeblapost la eliro.

La cent unuaj mendantoj ricevos plie 
la duan volumon senpage.

K om erca  vo jaĝ is to  pri paperaĵoj aŭ 
similaĵoj, partiano de Esperanto estas 
petata sin konigi al administranto de tiu 
gazeto, informante pri la lokojn kiujn li 
trairas dum siaj vojagoj.

C A N A D A
ni bezonas seriozajn makleristojn 

por nia gazeto en francalingva

K A N A D O
D EZ IR A S K O R E SPONDI

F-no Anna Farrĉ, kun juna anglino.
F-no Johanino Bertholle, kun aano, svedo 

aŭ norvego.
F-no Anna Miquel, lernejestrino, kun rusa 

instruistino, pri sociaj kaj instruaj temoij. 
Komuna adreso : Ciŝret, P.-O. France.

CAVE COO PERAT IV E 

DE L ABBATE S ’ -HIICHEL
ŭ  GAILLAC-STTR-TAR1T. 

Renaskigo de unu el la plej antikvaj kaj 
famaj vinspecoj de Franciana.

G R A N D  V IN  DU  COQ
ŝaumanta vino blanka (fabrika marko rrgistrila). 

Vinoj blankaj, dolĉaj kaj nedolĉaj. 
(Oraj medaloj) — Moderaj prezoj. 

Agemaj reprezentantoj estas petataj. 

Sin turni al S-ro Elle Bertrand,
direktoro, en Gaillac-sur-Tarn (France).

T R A  LA  MONDO
Tutmonda multilustrata Esperanta revuo 
Kunlaborado plene internacia pri la sekvan

taj temoj : nuntempaĵoj, arto kaj literaturo, 
sciencoj, komerco, industrio, militistaro, ma
ristaro, teatro, sportoj, virina kaj gejunula 
pago, felietono; ludoj, konkursoj kun valoraj 
monaj premioj.

Eliras je la fino de ĉiu monato 

Jarabono, nur 8 fr.; kvaronjara, 2 fr. 25 e., 
poŝtmandate. — Unu specimeno : O fr. 75 e., 
pontoarko.

E S P E R O  PA C IF IS TA
Monato organo de ̂ Internacia Societo Espe

rantista por Ia Paco.
Jara abonkesto. 5 fkoj. minimuma kotizo 

Krom avizo kontraŭa, la abonantoj estas en
skribataj kiel aligantaj al la Societo. Tiu ĉi 
akceptas opajn aliĝojn. — Sin turni al S-ro 
Gaston MOCH, 26, rue de Chartres, Neuillv- 
sur-Seine iFrancujo).

T H E  B R IT IS H  E S P E R A N T O J
Oficiala monata organo de la Brita Espe

rantista Asocio; 12 pagoj da novaĵoj, k.c. 
angloesperante, kaj 8 pagoj da aldono tute 
en Esperanto.

Jare 4 fk. (sen aldono 2 fk ).
Oni abonas ĉe la Sekretario de la B.E.A.

14, Arundel Street, Strand, London, aŭ Ce 
Esperanto.

GERM AN A E S P E R A N T IS T O
Monata organo de germanlingvaj grupoj, 

redaktata esperante kaj germane.
Enhavo propaganda, kronika, literatura.
Abonprezo por ĉiuj landoj Mk. 3 —, fr. 3.75 

sh. 3 —.
Admin. kaj Red.: Berlino, Prinzenstr. 95.
Abonmendoj kaj pagoj estas akceptataj de la 

administranto de Esperanto.

R U SLA N D A  E S P E R A N T IS T O
dumonata jurnalo Esperanto-rusa de la 

Societo « Espero o.
Vasta kaj diversa materialo pri la problemo 

kaj movado de Esperanto. Social-politika fako. 
Verkoj de gloraj modernaj beletristoj (Ruda 
Rido de L. Andrejev k.al.)

Detalaj prospektoj estas riceveblaj senpage.
Jara abonpago (kune kun membrigo en la 

Sto Espero). — 3 rubloj (7 fr. 50).
Adreso : Ruslando St-Peterburgo, B Podia- 

ĉeskaja, 24, la Sto « Espero » — aŭ ai admi
nistranto de Esperanto, P.-R., Centraj ’Ge- 
nevo, Svislando.

LA SIGNO ESPERANTISTA

LA  V ER D A  S T E L O  G ASSE
★

prezo I  franko.
Specialaj rabatoj pogrande. Sin turni al 

Esperanto. Almeti O fr. 15 por afranka sendo 
rekomendite.
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Le numero 2 0  rfe E spe ran to  parafila 

DIMANCHE 18 MARS

N . B. —  Nous attirons 1’attention de 
nos lecteurs sur la nouvelle adresse de 

notre A dm in istrate^ qui est 

Paul Berthelot,

P.-R., Central, G enŭve, Suisse.

AU M A R O C

0’est a peine si la Conference d’Algesi- 
ras vient cle se mettre ii I’ouvrage; cl ores 
et dejŭ ii est a prevoir que prevaudra le 
sisteme de la porte ouverte, sous le con- 
trdle des diverses nations mteressees. Si 
tant est aue la Conference doive aboutir k 
quelque cnose.

On tachera d’organiser Ies douanes , 
la police, les voies de communication, peut- 
Ĝtre mŝme 1'instruction publique.

Et, naturellement, on commencera par 
installer des fonctionnaires.

Personne n'entend laisser k  qui que ce 
soit une preponderance trop marauee au 
Maroc. On decidera done probablement 
aue les diverses administrations devront 
Itre confiees i  des nations differentes : ii y 
aura des fonctionnaires anglais, francais, 
allemands, espagnols, qui correspondront 
dans leur langue nationale avec leurs Gou- 
vernements respectifs.

Mais comment ces divers fonctionnaires 
correspondront - iis officiellement entre

En Arabe ? Cela pourrait convenir aux 
Marocains. Comme tous ces fonctionnaires 
auront ii faire avec des indignos, ii est 
vraisemblable que tous devront connaitre 
la langue du pavs; toutefois, nous ne 
voyons pas bien Ies delegues de 1'Europe 
s’appliquant k rediger en arabe leurs rap-

Ŝorts et leurs statistiques. Le but ii attein- 
re n’est pas d’arabiser Ies Europeens, mais 

plutot d'europeaniser les Arabes.
En francais ? Ce serait un avantage 

enorme concede k notre pays et particulife- 
rement ii tous ceux de nos compatriotes 
qui s’interesseraient aux questions maro- 
caines dans un but quelconque : etablisse- 
ment de succursales ou de comptoirs, 
recherche et exploitation des richesses du 
pays, entreprise de travaux publics, ete. 
Posseder la langue du pays est toujours

Srecieux pour se faufiler au milieu des in- 
igfenes et prendre au mieux cle ses interas 

contact avec eux. Connaitre k fond la lan
gue officielle au Maroc serait de meme le 
plus efficace des avantages pour bien dis- 
cuter avec les hauts fonctionnaires les 
affaires et les circonstances, et pourarriver
ii ses fias.

Or, les Allemands ne veulent absolument 
pas que Ies Francais soient plus qu’eux- 
mĝmes favorises; ii n’est done pas douteux 
qu’ils n’accepteront point le francais com
me langue internationale officielle au 
Maroc.

En allemand ? Les Francais et les 
Anglais sont d'accord pour limiter autant 
que possible les moyens cVactions des Teu- 
tons dans l’Afrique du Nord.

En castillan ? Cela ferait trop bien 
1’affaire des Espagnols. Les sujets au gen- 
til petit roi auraient si tot fait de considerer 
comme une colonie ii eux 1’empire d’Abd- 
el-Aziz, que 1’immigration espagnole au 
Maroc deviendrait vite un danger pour nos 
intĜrets : deja dans le departement d'Oran 
qui est cependant administre par des Fran
cais pour le compte exclusif de la France, 
le nombre des suiets espagnols est inquie- 
tant. L ’Espagnol ne saurait done nous 
convenir comme langue officielle au Ma
roc.

En anglais? II est problable que mal
gre 1'entente cordiale, le Gouvernement 
francais lui-mĜme opinerait que c’est deja 
bien suffisant que I on parle officiellement 
1’anglais en Egipte, ii Malte et... a  Gibral- 
tar. Les Anglais ne font pas que du touris
me de par le monde!

En italien? La question de 1’Algerie 
par rapport ii 1’Italie est la mĉme que la
auestion de la Mediterranee par rapport ii
I Angleterre. L ’Italie a deja la main gauche 
sur la Tripolitaine; si nous lui mettons 
dans la main droite le Maroc, nous ris- 
quons tout siraplement qu’un beau jour, en 
rapprochant les deux bras, elle etouffe no
tre Algerie. Gardons-nous done bien de 
lancer Ies Italiens sur le Maroc.

En russe ? Comme les sujets du Tzar 
se desinteressent complĝtement du Maroc,
ii est vraisemblable que 1’usage officiel de 
leur langue k Marakesch et I  anger ne fa- 
voriserait personne. Bien au contraire, car 
la langue russe est tr&s difficile, peu con
nue mĜme des diplomates de carri6re, a 
plus forte raison du gros publie. Voyez-vous 
Ies gens desireux d'aller faire quelque cho
se au Maroc obliges d’apprendre non seule- 
ment l’ar.ibe mais encore le russe ?

Done, ii semble evident que 1'emploi offi
ciel au Maroc d’une langue europeenne

auelconque, ou bien livrerait ce pays a l’in- 
uence aangereuse pour les autres du peu

ple dont on aurait cnoisi la langue, ouljien 
rendrait Ia penetration pacifique au Maroc 
par trop difficile pour tout le monde.

En latin ? Peut - on serieusement pro- 
poser une langue aussi complexe, aussi dif
ficile, aussi bourree d’illogismes et d’idiotis- 
mes, alors que cette langue personne ne la 
parle plus et que chacun I ecorche et la 
prononce k sa guise. Et ce n’est pas tou t; 
si la grammaire latine est tellementtouffue 
aue Ies plus forts en thfeme s’y perdent, le 
dictionnaire latin pour enorme, pour co- 
lossal qu’il soit est mcomplet! II y manque

Srecisemĉnt tous les mots qui correspon- 
ent aux progr&smodernesdans 1'outillage, 

1’economie, la politique, ete. II faudrait la- 
briquer de toutes piftces des centaines et 
descentaines de mots... mĜme nos braves 
cures de campagne ne s’y reconnaltraient 
plus dans ce latin cle cuisine marocaine.

Pour les fonctionnaires ce serait ef- 
frayant, pour les lettres ce serait grotes- 
que, pour le publie ce serait inaccessible.

Personne n’osera proposer le grec, le ja
ponais, le magyar, le cafre.

Resterait done comme ultime remacle a 
constituci' cle toutes piĉces une langue 
neutre artificielle qui serait — pendant 
qu'on y serait — aussi facile a parler qu’a 
ecrire, sans Stre pour cela un grotesque 
sabir.

On etablirait un vocabulaire avec les ra
cines des mots deja connus cle la grande 
majorito des peuples civilises. On en trou- 
verait certainement des masses, ne seraient- 
ce que celles qui sont derivees des idiomes 
primitifs et ciu latin, cette langue univer
selle de l’antiquite. On complĉterait ce 
jardin des racines latines au moyen de suf- 
lixes et de prefixes habilement choisis, qui 
permettraient de nuancer les mots racines 
tout en evitant les complications si nom- 
breuses dans toutes les langues usuelle.?.

On s’entendrait pour la prononciation cle 
cette langue artificielle, en n'y introdui- 
sant gue des sons et un accent tonique 
trĉs simples, tout le monde pourrait la pro- 
noncer facilement et de facon identique.

Quant k la grammaire, cle savants lin- 
guistes rechercneraient d’apr6s les lois cle 
formation des langages articulos, le nom
bre strictement necessaire d'esp6ces cle 
mots et de rapports d'idees qu’il faudrait 
admettre et exprimer pour que tous les 
hommes puissent traduire exactement et 
logiquement toutes leurs pensees, toujours 
en supprimant les inutiles complications.

Supposez que Ton arrive ainsi a faire 
une grammaire aue quiconque pourrait ap
prendre en quelques heures, un vocabu
laire dont les Espagnols, Portugais, Ita
liens, Roumains, Americains du Sud, ete., 
connaitraient de par leur idiome national 
80 pour cent des radicaux, les Francais, 
70; les Anglais et Americains du Nord,'60; 
les Allemands^ 35 a 40 ; les Russes, Hon
grois, Norvegicus, 25 ii 30; la langue nou
velle serait accessible aux diverses natio- 
nalites d’Europe a peu prĉs en raison di
recte de leurs interas au Maroc.

Presque sans effort, tout homme un peu 
instruit saurait parler et Ecrire correcte- 
ment la langue artificielle.

Helas! Une langue artificielle pratique, 
c’est une utopie.

Une langue artificielle internationale , 
c’est tout juste un pretexte a des plaisan- 
teries faciles. On ne surrete pas a des idees 
pareilles ! Combien de gens poses s'aventu- 
reraient a soutenir le contraire ?

II y a bien 1’Esperanto, grace auquel des 
milliers et des milliers d'individus eparpil- 
les sur tous les points du globe correspon- 
dent entre eux avec la plus complete faci

li  y a bien 1’Esperanto, grace auquel
3.000 congressistes anglais, allemands, es
pagnols, italiens, suedois, tchĉques, russes, 
armeniens, polonais, ont conversi pendant 
plus d'une semaine a Boulogne-sur-Mer en 
septembre 1905.

Mais qu’est-ce que cela prouve? Les

fouvernants, helas! n’ont pas le temps 
'apprendre 1'Esperanto.
Quelle superbe occasion, pourtant iis ont 

en ce moment d’en faire un essai pra
g u e .

(Extrait Des Nouvelles/ Verda S te lo .

PO IG N Ĉ E D E  N O U V E LLES

Le Connty-Conncil — Repondant k l’invitation 
du Groupe Esperantisto de Paris, quelques 
membres du County-Councll de Londres, 
parmi lusquels nous pouvons citer Ie capitaine 
Steinphill et le colonel Brobyn et son ilis, se 
sont rendus, k titre privd, 4 la rĉceptlon or-

Sanlsĉe en I«ur honneur dans les salons du 
rand Hote! le jeudi 8 Fevrier, a six heures. 

Apres quelques discours, les esperantlstes 
parislens ont ohante le Gori sane the King en 
Kaperanto, d’apres le texte de la nouvelle tra
duction de Zamenhof, et on a bu le Champa
gne en 1’honneur de 1'Esperanto et de la fra
ternite des peuples.

Au Conseil municipa!. — Nous apprenons avec 
Plaisir que, oonsdoutivemcnt fi la proposition 
de M. Stĉnaffa au Conseil municipa! de Paris, 
M. Bĉdorez, direc-teur de ('IDnsei^nement pri
maire, a reuni Ies Directeurs des Ecoles pri- 
maires superieures de la ville pour cxamlner 
laquestion de 1'introductlon, ii titre dessal. 
de 1’enseignemcnt de 1'Esperanto dans les 
ecoles. Le Directeur, chaud partisan de notre 
langue, a lui-meme vaillamment defendu no
tre cause. C'est dire que le succes final est ii 
peu prĉs certaln. II est probable que plusieurs 
cours facultatlfs seront organises trds pro- 
chalnement dans Ies Ecoles priinaires supe
rieures, avec le concours du Groupe Espe
rantiste de Paris. Deux de ces cours doivent 
meme commencer sous peu a l’Ecole Turgot 
et, le professeur benevole sera, parait-il, 
notre collaborateur M. Carlo Bourlet.

Lens (Pas-de-Calais) :
Les Amicales de Lens. comprenant 1,400 

61eves des ecoles laiques, ont decide d'organi- 
ser, au si&gc de leurs associations, des cours 
desperante. Ellea ont fait appel au devoue- 
ment de 1’organisateurdu memorable CongrĜs 
de Uoulogne-snrMer, et M. Michaitx a faithler, 
dans notre ville, une conference qui a 
remporte un grand succds. Grace 4 un

frand tableau pelnt, oŭ toute la methode 
taii exposec, les audlteurs ont pu, apres une 

heure de demonstration, comprendre non seu- 
lement le mĉcanlsme entier de cette merveil- 
leuse langue, mais encore des phrases usuelles 
de conversatijn, dites par le conferencier 
uniquement en Esperanto.

Le publie prena!! un plaisir extreme k tra
duire lui-meme tout ce que 1'orateur disait en 
Esperanto. Cette demonstration par le fait fut 
si concluante, que sur la demande meme des 
assistants, un groupe provisoire, comprenant 
une^centaine de membres, fut cree seanco te-

M. Benoit, professeur du Groupe Esperan
tiste d’Arras, a accepte de donner a Lens les 
premieros lego us desperante.

Aix-en-Provence:
Dans une reunion qul a-eu Meu au Cafe 

Oriental vendredi soir, un certajn nombre 
d'Esperantistes de notre ville ont decide la 
fondation d’un groupe dont le but est de pro- 
pager 1’Esperanto, d’organisor des cours et 
d’assurer k ses membres les avantages des

; les Esperantistes du monderelations 
entier.

Un bureau provisoire a ete constitu6 : M.

Laroche, president, M. J. Contencin, secre- 
talre.

Les adhesions sont reoues ehez M. Laroche,
rue Pabrot, 19.

Versailles.
Le 24 janvier, M. Aymonier, professeur au 

lycec Hoehe a etudie, dans uno eaterie fa- 
millere, devant une nombreuse assistance, le 
problemo d’une langue auxlliairo internatio
nale. Sa belle conference a ete analvsee en 
detalis par I 'Echo de Versailles.

Le Groupe Esperantiste de Versailles vient 
d’organisei', a lTIotel de Ville, un cours publie 
et gratuli desperante, qui aura licu tous les 
mercredis a 8 h. 1/2 du soir dans la salle des 
cours publics, 4 partir du 31 janvier.

La Societe caennaise I 'Esperanto se voit 
obligee, vu son developpement et le nombre 
toujours croissant de ses adhercnts, de cr6er 
un nouveau cours le mercredi.

Douce necessita!

Dijon.

Lecours desperante s’est ouvert le mardi 
13 fevrier dans 1'anolenne salle du Conseil 
general 4 la Prefecture. II est professe par un 
jeune homme plein de promes-ses, M. Jean 
Boirao, licencie es-lettres, lila de M. le reo- 
teur Boirao dont l eioge n'est plus a faire.

Etant donnee rallluence ordinaire aux cours 
dljonnais, le Groupe n’a paa lieslte 4 faire 
payer un franc d in-^cription aux auditeurs 
alin de couviir les frais deelairage et de 
ehauffage. Malgre cotte exigence pecuniaire 
(tros sage), une aolxantaine cle personnes se 
sont fait inserire au debut de la premiere 
loson.

Societii Esperantiste de la Paix.
Le 22 decembre, a ete fonde 4 Paris, le pro- 

raier Groupe local de la Societe Esperantiste 
de la Paix.

Ce Groupe, qui compte des maintcnant GO 
membres (dont 11 dame»), a pour sooretaire 
M. P. Blaise, 4, rue Bourg-TiDourg, ot pour 

•etaire suppieant M. L. Carlos, 4

Rede. 
a e

cepĉde.
decide do se reunir Ie 22 de chaque 

. pour discuter toutes questions interes- 
sant le pacilismc, la propagande et le deve
loppement de la Societe. La reunion du 22 
janvier a pour ordre du jour : « La Colonisa
tion et les rapports entre Europeens et indt- 
genes aux Colonies. »

Ligion d'honneur. — M. Minet, inspecteur 
primaire a Lille, vient d'etre nomme Cheva
lier de la Legion d'honneur. M. Minet fait tous 
Ies mois une place pour un article relatif k
I Esperanto dans le journal Le Nord pedugo- 
gique el st4nographique.

Tous les esperantistes applaudiront ii cette 
promotion.

Administration postale.
Prudemment le Congres de Boulogne no 

voulut pas faire do tentatives offioielles aupres 
de la haute administration postale; ii lui sem- 
blait quo le terraln n'etalt pas suffisamment 
prepare — Un jalon vient d'etre plante en 
trance de fagon tres heureuse par ('adminis
tration de Tra la Mondo. Apres cxamen de Ia 
Revuo, celle-cl a ote inscrite, aii titre espe
rantiste, sur la liste desperiodiques auxquels 
on peut sabonner dans les bureaux de posto 
francais.

Nous recommandons ce procede de propa
gande 4 nos confrores 6trangers, dans les 
pays oŭ l on peut, comme on Franco, s’abon- 
ner aux revues dans les bureaux de poste.

Nouvelle Revue.

Le Groupe de Nanaj vieni de se donne? 
pour ses communicattinis un mignon petu 
journal mensuel tres coquet.

Nous y avons appris que Ies Nanceens ont 
ete obliges de creer un quatrldme cours, lnau- 
gure le 19 janvier, et qui compte deja plua do 
75 eieves.

Aux fetes esperantistes de Nancy on chante 
on debite et on danse. Tous les plaisirs 4 la

....v<ni*juuruauj, u apres ie Uailu News
1 opinion de M. Stead sur la diffusion compa- 
ree de I Eaperanto et de 1'auglais en Russic et
I appui quo 1'Esperanto vient de trouver dans
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les hautes sphoros gouvernementales anglaj - 
ses Iis ont ali aussi la visitc des membre* du 
County Councll au Groupe Esperantiste de 
Paris. Nous avons lu cos nouvelle dans un bon 
nombre de journaux de France et de Bel-

'rofitons ainsi .le toutes les circonstances 
oui1 n fairo gemir la presse ». A force de 
■apper, lo olon ''enfance.

" K

Esperanto el Parlementaire.
M. E. Schneider, lo depute et maitre de 

forges bien connu, a envoje ses feiicitations 
et remerciments 4 notre d6vou<5 confrftre M. 
Aug. Montrosior, rcdacteur de Tra la Mondo, 
pour 1’interessant article qul parut dans le n» 6 
de la Revue, sous la signature du professeur 
Bord.

Naturcllement beaucoup d'autres journaux 
ont encore parle de 1’Esperanto. Nous ne vou- 
lons pas fatiguer nos lecteurs en en donnant 
chaque quinzalne des listes foroĉment tris 
incompietes.

Nous recevons de M. Sentis, docteur es- 
sciences, une brochurette Intituiee: Le triom
phe de I’Esperanto est-il certain ? Inutile do 
diro quo rouvra«e conclut pour I'a fi! rmative.
II esi ridige avec rigueur et clartĉ. Ce qui 
nous a falt le plus de Plaisir a peut-etre eti le 
passage consacrĉ i  la souplesse du verbe es- 
p6rantin. — Nous ne voyons pas que Touvrage 
soit mis dans le commerce. C’est dommage.

DERNIŬRE HEURE.

A Lyon, dimanche prochain 4 mars, ŭ trois 
heurcs et demie, grande ConfĜrence-Concert 
dans le grand amphithcdtre du Palais Saint- 
Pierre, avec le concours d’artistes des divers 
thĉatres lyonnais.

0 P I 3 S T I 0 2 S T S

Paris, Ie l i  Kvrler 1906.

Mon Cher collegue,
Voulez-vous rae permettre une brfcve re- 

marque ŭ propos d’une lettre imprimee 
dans le dernier numero de votre estimable 
journal.

0 ’est, je crois, une dangereuse erreur 
aue de declarer que l’Esperanto supprimera
I etude des langues vivantes. Cette erreur 
est — encore aue moins grave — de meme 
nature que celle qui consiste ii representer 
I’Esperanto comme devant evincer un jour 
nos langues nationales. La connaissance 
d'un ou de plusieurs pays etrangers est une 
exigence de toute culture superieure. Or, 
pour connaitre vraiment un pays etranger, 
on sera toujours oblige d’en apprendre la 
langue. Comme, d’autre part, malgre une 
opinion courante et inexacte. le nombre de 
ceux gui ont besoind’une culture generale, 
superieure, bien loin de diminuer va tou
jours en augmentant — et cela surtout 
dans une democratie — ii n’y a aucune 
raison pour supposer que l[enseignement 
des langues vivantes disparaisse jamais de 
nos programmes. Seulement ii sera reserve 
ŭ ceux qui en profitent reellement et per- 
mettra 1’etude serieuse, approfondie et 
vraiment feconde de la langue etrangĉre. 
E t ce ne sont pas ceux qui ont le respect 
des langues vivantes qui s'en plaindront.

V A R I E T E S

D E  C l ,  D E  i i  A

II est des choses qu’il vaut mieus dire 
plutot deux fois qu’une.

Dans notre dernier numero, comme dans 
celui-ci, nous annomjons en Esperanto des 
nouvelles interessantes qui mentent d’ĝtre 
repetees en francais. Les voici :

I

Le journal anglais trfcs cmnu, le Daily 
News, qui s'est fait ardent champion de 
^Esperanto, apublie le 23 janvier un compte- 
rendu de la derniĜre assemblee generale du 
Club Esperantiste Londonien, d ’oŭ nous 
extrayons un passage qui a rejoui les espe
rantistes et aui donnera k reflechir aux ad- 
versaires deTEsperanto :

a M. W . Stead (le publiciste si connu 
dans le monde entier), tresorier honoraire 
du club , fait la communication sui - 
vante :

Ce serait une erreur de supposer que 
1’anglais devient la langue dominante du 
monde. Dans son recent voyage en Russie, 
M. Stead a trouve qu'£i Saratov et ii Mos
eon les personnes parlant Esperanto etaient 
plus nombreuses que celles qui parlaient 
1’anglais, et que, dans quelques centres 
commerciaux, l’Esperanto etait plus en 
usage que la langue anglaise.

Aprĉs cela, le Dr O Comor, vice-presi- 
dent, qui a introduit 1'Esperanto ŭ Londres, 
a surpris les assistants en leur faisant sa
voir que dans le m inistre anglais actuel, 
en y complant les chefa du Bureau (minis
tero) de I Instruction, ii y a sept membres 
favorables a ^Esperanto, et que S ir E. 
Convwa.ll, president du County Council de 
Londres, est prĉt ii soutenir la cause de 
(Esperanto ou de toute langue internatio
nale similaire dans son projet de congrks 
des municipalitis. »

Countrj Council de Londres. Bien que 
ceux-ci aient decline toute invitation non 
officielle iis ont neanmoins fait une excep- 
tion trfts flatteuse et tr6s significative pour 
le Groupe Esperantiste de Paris. Iis ont 
done ete'regus dans un des salons du 
Grand-Hote). L i ,  le president du Groupe 
de Paris leur adressa un discours que nos 
lecteurs trouveront en Esperanto de l’autre 
cote de ce journal.

M. le capitaine L. R. Hemphill, un des 
secretaires du Council, repondit d’abord en 
anglais que Sir E. Cornwall, president, 
retenu A la Sorbonne, ne pouvait venir, 
mais qu’il le chargeait de remercier cordia- 
lement le Groupe de Paris de son invita
tion, ii laquelle ii regrettait de ne pouvoir 
repondre.

Ensuite Lord Bicho, autre secretaire du 
Council, dit en francais que les conseillers 
de Londres se rejouissaient de cette recep
ton  trfcs aimable et qu’ils en etaient recon- 
naissants au Groupe de Paris, — qu’ils 
etaient extremement interesses de tout ce 
au’ils voyaient, constataient et entendaient. 
Et ii ajouta :

« Moi-mŝrae je suis un de ces hommes 
dont vient de parler votre president, aui 
ont longtemps etudie les langues pour Ies 
mal savoir (protestations des assistants), 
et nous, Anglais, nous trouvons 1’etude du 
francais trfes difficile. Votre langue Espe
ranto peut done rendre de grands services. 
A vrai dire, le sentimentde 1’internationa- 
lite reside non dans les paroles, mais dans le 
cami-, et pourtant la facilita de 1’echange 
des idees serait un excellent instrument de 
paix , qui servirait non seulement pour 
Ies conversations amicales, mais aussi pour 
la science et surtout pour le commerce ex- 
terieur. Nous vous remercions done de 
nous avoir fait connaitre cette langue re- 
marquable, et certainemenl, k notre relour 
k Londres, nous iludierons sirieusement 
cette question et nous vous aiderons dans 
votre louable entreprise. »

II se prepare ii Londres, pour cette an
nee mĜme, une exposition autrichienne oŭ 
le rojraume de Bohĉme aura une section 
separee. Pour que la Bohĉme, qui occupe 
parmi les nations autrichiennes un rang 
aes plus eleves dans le domaine de l’art et 
de la science, soit representee par les resul- 
tats obtenus du peuple tchfeque ii s’est 
fonde dans la capitale de Prague, un comi
te specia! qui a demandi I'aide au Groupe 
Esperantiste de Prague pour faire connaitre 
le plus possible ii 1'etranger cette exposi- 
tion, et favoriser les intentions de la 
Bohĉme.

Ainsi done, voi l i  (jue pour la premiere 
fois, une haute administration a recours aux 
bons offices de l’Esperanto.

Ainsi done, le dounti/ Council de Lon
dres — assemblee trfes officielle et trĉs im
portante — promet d'etudier serieusement 
la question de l’Esperanto.

Ainsi done, sept membres du Ministre 
anglais favorisent 1’Esperanto.

Quels beaux resultats! Les pouvoir pu- 
blics s’interessent enfin ii Esperanto et 
meme s'en servent! Et pourtant Ton sait 
s’il est facile de la gagner aux nouveautes, 
car par necessita iis doivent s'en defier 
comme de tout casse-cou.

Antaŭen Esperanto!

Cu. Lambert.

ENTRE CONFRĈRES

o I,a petite note mise avant la lettre rectlfi- 
cative (jue je vous ai envoyĉe le 3 janvier et 
que vous publiez le 11 fĉvrler, m'oblige a re- 
courir encore — selon mon droit — k votre 
hospitali^. Elle est en effet de nature k tSgarer 
le lecteur.

SI j'al menacĉ de poursuites judlciaires, 
c’est que vous m'y avez contraint, dĉpĉchcs 
et lettres n’arrivant pas A vous dicider, je ne 
puis moxpliquer pourquoi, Amaccorder une 
insertion A laquelle j ’avais doublement droit, 
et comme partlculier et comme prĜsident 
d’une sociĉtĉ d6clar<5e, mise en cause dans 
votre journal.

Jo crois que vos abonnĉs, en lisant ma 
lettre lncdntestablement courtoise et moddrde, 
n’ont pas dii etre de votre avis k son egard et 
se sont demanda pourquot vous m’avez forcĉ
i  des menaces judlciaires, quand vous lnsĉ- 
rlez immediatement Ies rcctifications de MM. 
Cart et Moch. Je n’ai pas pu trouver la raison 
de votre conduite iii comprendre pourquoi, 
au lieu d'accuellllr simplement ma rdponse 
comme celle des autres. vous me proposiez 
en faveur de la S f.p.E. 1’insertion d’un plai- 
doyer dont olle n’a pas besoin. Je n'avais pas
i  parler en sa faveur, mais ŭ rectifier des 
polnts determinas. Si le plaidoyer vous plal- 
sait plus, a vous, parce qu’ll vous eŭt dlspensĉ 
de la reponse, celle-oi me plaisalt plus, ii moi, 
parce qu'elle atteignait seule son but : slgna- 
ler des inexactltudes. o

Apreis cette lettre, tout le monde compren- 
dra contre qui est dirigi ravertlssementqu'on 
Ut au d6but de ['Esperantiste de janvier :

Groupes
de lui-mdme dans un organe quelconque, fŭt- 
ce avec voile et guirlandc de lleurs. Comme 
particuli- et comme president d’uno Societo 
otScIarĉe, ii obllgera insirer Ies rectlfica- 
tions qu’ll enverra et s’arrangera pour qu’on 
n'apporto plus a leur publication des retards 
insultanta. »

Je suis done accuse de retards insultants 
envers Monsieur de Beaumont. S’il m'a 
menace de poursuites judiciaires, dit—ii, 
c’est que je I ’y ai contraint, depeches et

J ’ai regu la lettre rectilicative de M. de 
Beaumont le 5 janvier.

Le jour mĜme je lui derivis pour lui dire 
que quelqu'un devant faire un article sur 
les debuts de l’Esperantisme en France«qui 
Tendra ii chacun ce aui est dŭ », je serais 
fort contcnt si M. ae Beaumont voulait
o bien m'adresser un article sur la S .f p.E., 
gui a le droit de faire entendre sa voix dans 
Esperanto-journal ».

Peut-Ĝtre ma proposition etait-elle mau
vaise. En tous cas, elle etait tr&s polie et 
trĉs sinofere, et elle meritait, je pense, d’etre 
discutee ou repoussee sur le meme ton.

Or, M. de Beaufront me telegraphia aus- 
sitdt, le 6 janvier :

« Sais ii quoi m’en tenir. Aussi, comme 
particulier et comme president, j ’exige 
insertion de lettre, meme place, prochain 
numero, et entere. Sinon tout ou partie 
retranchee paraitrait dans I’ « Esperan
tiste » sans dilrimenl des suites k donner 
pour refus. »

Une lettre, datee du mĉme jour, renou- 
vela les mĜmes menaces.

Avant que j ’eusse le temps materiel d’y 
repondre, M. de Beaufront m'ecrivait en
core le 7 janvier :

« Aira de m’epargner une nouvelle exi- 
gence, je crois bon de vous prevenir que si 
la lettre dont j ’ai exige Vintegrale insertion 
etait accompagnee d'un commentaire, d’une 
note qui me deplŭt, ou d’une allusion de- 
sobligeante, je vous enverrais une nou
velle reponse et ainsi tant qu’i l  serait nĉ- 
cessaire. »

Avec une personne qui prend immediate- 
raent un pareil ton, toute conversation 
devient impossible ; ii n’y a plus qu’ŭ 
attendre l’execution de ses menaces. J  at- 
tendis done 1’huissier.

II fut sur le point de venir le 17 janvier. 
Comme je n ai ni le temps ni le goilt de 
plaider, je consentis alors, pour le numero 
du 28, et j'envoyai aussitot la lettre rectifi- 
cative ii M. Berthelot.

Mais dans ce numero devait dejii paraitre 
1’article de M. Moch, dont 1'insertion etait 
retenue depuis le deux janvier, et celui de 
M. Cart, que j'avais promis, le cina du 
mĜme mois, d'admettre dans le journal. II 
n’y avait plus guĉre de place pour une 
troisieme rectification, que le quasi-huis- 
sier ne m’iraposait que le dix-sept. Dautre 
part le journal devait Stre tire le 23, et M. 
Berthelot^ qui ne regut le factum gue le 19, 
se trouvait avoir d6jii sa composition toute 
prĉte.

J ’exposai la situation avec mes excuses
ii M. ile Beaufront, gui me repondit une 
lettre d'injures grossiĉres, dont j ’epargne 
la lecture aux fldfeles du journal.

Le lecteur est renseigne. A lui de juger.

Cu. L ambert.

L E C T E U R . —  Si la cause de E s 

peranto le parait digne de quelque 
intdrĉt, au lieu de jeter ou dĉchirer ce 

journal quand tu 1’auras lu , donne-le.
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Tra la Mondo. — Lo 8” numero (fevrier) qui 
paraitra a la Tin du mois, renferme un poi- 
gnant artiolo rotrospectif avec d'imprcssion- 
nantes illustrations, d’apr6s des documents 
russcs, sur la revolution d'octobre ; une pitto- 
resquo description des « Souks » de Tunis et 
le commencement d'une etude sur o la vle 
d'un planteur de the » aux Indes, de M. A.-T. 
Simper, tous deux jollment illustres, trans- 
portent le lecteur au pays du soleil; une 
curieuse page o Esperanto, Religious, Philo
sophie o nous montre trois o eminentuloj o do 
1'esperantisme, l'abb6 Peltier. le lieutenant- 
colonol PoLi.EN et le pastour suisse Schnee- 
berger, en costume ecciesiastiqueou avec les 
altribuis magonnigues, affirmant leur foi dans 
la langue, au point de vue particulier qui 
lnt6resse chacun ; M. J. Lundghen (tiuide), 
dĉcrit et montre los vieux soldats suedois ; et 
Mlss Oxenford (Angleterre), achŭve son inte- 
ressante nouvelle illustree Judith.

Avec la generation spontanee o de M. Finot, 
(France), le « mauvais vouloir » de L. Bei.- 
mont (Pologne), sa page feminino et la page 
efantino, enfin les o miksajoj », le 8* numero 
de Trala Mondo marquora un nouveau succĉs 
de cette publication si reussic.

Dans le n» 9 commencera, en feuilleton, 
» le Torrent d’Ecume », remotionnanto nou
velle de rillustre ecrlvain Daniel I<esuBUR.

E S P E R A N T O  est en vente 

dans toutes les G A R E S .

N O T R E  ED IT IO N  D E L U X E
Repondant au deslr de quelques abonnes, 

nous avons r6solu de crcer une edition de luxe 
de Esperanto, ii partlr du n» 9. Cette edition, 
Ureo sur beau papier fori avec tout le soin et 
la correction possibles, est onvoyeo sous en- 
veloppe aux abonnes, au prix de rjuatre francs 
pour douze numeros consecutifs. Divers sup- 
plements et prlmes sont r6scrves a cette 
edition, speciale.

L'Administrateur.

G O M B IN A IS O N S

D ’A B O N N E M E N T S

Exclusivement reservees aux Groupes.

I. — 24 numeros consecutifs.

II. — IO numeros consecutifs.

Pour avoir droit ii ces conditions, la 
feuille d'abonnement devra Stre contre- 
signee du Secretaire et du President, et 
Porter le cachet du Groupe.

A V IS  A U X  A B O N N E S

A defaut d'avis contraire, nous faisons oom- 
mencer les nouveaux abonnements de l’un 
des derniers numeros. Nous n’avons plus 
qu'un tris petit nombre de certains numeros, 
en voioi les prix :

Numeros 2, 6, 7 et 9, chaque, 0.30. 
Numeros 3, 8, IO et 15, — 0.20.

Les 15 premiers numeros, franco : 2 fr. 50.

PO U R A P P R E N D R E  L ESPERA N T O

On emploiera 1’une des m6thodes cl-dessous

3yi. tres diverses, s'adaptentparfaitement aux 
ifferents degres de culture des etudiants.
S'adresser ii la Presa Esperantista Societo 

33, rue Lacepfede, l’arls-5". Ajouter O fr. IO 
par volumo pour le port.

^Esperanto en IO leijons, par Th. Cart, et 
M. Paisnikr. — Prix : O fr. 75.

Grammaire et exercices de la langue internatio
nale Esperanto, par L. de Beaufront. — Prix :
i  fr 50.

Cours Alimentaire desperante, par M. Demgny.
— Prix : O (r. GO.

Notions eUmentaires d’Esperanto et Exercices de 
Conversation, par Th. Cart. Vendu au prolit 
des aveuglcs. 2° edition.

I "  fascicule, IO cent., franco, 15 cent.
2« — 15 cent., franco, 20 cent.
Vocabulaire Frangais-Esperanto, et Esperanto- 

Frangais, par Th. Cart. Mbrckens et P. Ber
thelot. — Prix : 2 fr. 50.

Dictionnaire Esperanto-Frangais, par L. de 
Beaufront. — Prix : I  fr. 50.

Lettres commerciales, avec vocabulaire com- 
morclal en 4 langues, par Ch. Lambert et 
P. Berthelot. — Prix : O fr. 50.

Kurso tutmonda, laŭ la metodo natura, de 
K. Gasse — Prix : O fr. 75.

Instruado de Esperanto per bildaro, broŝureto 
kun ilustrajoj, por ekzercoj de interparolado.
— 25 cent. ; franco: 30 cent.

A UK UUREAUX DU JOURNAL:
^Esperanto en IO lepons, par Th. Cart et 

M. Pagnibr. — s»»” m ilio. — O fr 75; franco :
O fr 90

Clef Esperanto, grammaire et .petlt vocabu
laire, O fr. 05; franco: O fr. IO.

Esperanto, petit manuel en neuf legons avec 
petit vocabulaire. — Prix: O fr. IO.

Pour la langue internationale, par L. Coutu- 
rat, 0.05 ; franco: O fr. IO.

L'Esperanto, seule vraie solution de la L. I. 
auxiliaire, franco: O fr. 15.

Programme du certificat d’etudes et du certl- 
ficat do capacite, 0.25 ; franco: O fr. 30.

Introduction k l etudo de 1'Espcranto et des 
langues vivantes, par Maurice Aubert, O fr. 30; 
franco : O fr. 35.

LA  B E L G A  SO N O RILO
Fran$ais-Esperanto-Flamand.

Lun des plus anciens, des plus reguliers et 
des plus estimes dos peiiodlqucs esperan-

Informations — Science — Litterature 
par an A  francs. 

Redactour-adm. : M. J. Coox, a Duffel (Bel- 
gique), ou k 1’administration de Esperanto.
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Catalogue franco. — Oni korespondas Esperante.

Le Girant : Paul Berthelot.
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